- projekt –
UMOWA Nr ……………..
zawarta w dniu ………………… 2021 roku
pomiędzy:
Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,
(kod pocztowy

81-338 ), zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie …………………………………………….

a
……………………………………………………… z siedzibą
w ……………………………………………………
zarejestrowanym w (Sąd-Nr KRS/Urząd – wpis do centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej)
1) w przypadku spółek prawa handlowego

- art. 206, 230 i 374 Kodeksu spółek

handlowych
2) w przypadku s.c. - imiona i nazwiska wspólników, nazwy i adresy prowadzenia
działalności gospodarczej, NIP, REGON
3) w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nazwa i adres prowadzenia
działalności gospodarczej, NIP, REGON.
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:
…………………………………………
o następującej treści:

§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi prowadzenia i mediacji
spotkań konsultacyjnych, realizowanych w ramach projektu „Projekty planów
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów portowych, Zalewu Wiślanego
oraz projekty planów szczegółowych dla wybranych akwenów”, zgodnie
z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia.
2. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu umowy leży w granicach jego
możliwości i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej i prawnej
uniemożliwiające w całości lub części wykonanie przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do poprowadzenia i mediacji podczas sześciu spotkań
konsultacyjnych

(dyskusji

publicznych)

dotyczących

projektów

planów

zagospodarowania przestrzennego wraz z Prognozami OOŚ dla akwenów portów
morskich w Gdynia, Gdańsku, Helu, Władysławowie oraz morskich wód
wewnętrznych Zatoki Gdańskiej.
2. Spotkania, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odbędą się w Urzędzie
Morskim w Gdyni lub poza Urzędem, jednak na terenie miasta Gdynia. Planuje się
spotkania w następujących terminach:
Przedmiot spotkania
konsultacyjnego
Plan zagospodarowania przestrzennego
morskich wód wewnętrznych Zatoki
Gdańskiej wraz z Prognozą OOŚ

Planowana data spotkania
17.06.2021 r.
(możliwe dodatkowe spotkanie w dn.
18.06.2021 r.)

Plan zagospodarowania przestrzennego
akwenów porto morskiego w Gdańsku
wraz z Prognozą OOŚ

1.07.2021 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego
akwenów porto morskiego w Helu wraz z
Prognozą OOŚ

2.07.2021 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego
akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z
Prognozą OOŚ

5.07.2021 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego

6.07.2021 r.

akwenów portu morskiego we
Władysławowie wraz z Prognozą OOŚ

3. Terminy organizacji poszczególnych spotkań, określone w §2 ust 2, mogą ulec
zmianie. Zmiana terminów spotkań odbędzie się w uzgodnieniu z Wykonawcą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części lub wszystkich spotkań
konsultacyjnych bez podawania przyczyny.
5. Spotkania konsultacyjne trwać będą maksymalnie 6 godzin każde lub odbędą się
w podziale na 2 grupy (2 x 3 godz.), w zależności od obowiązujących aktualnie
obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.
6. Wykonawca zobowiązuje się do pomocy w organizacji spotkań konsultacyjnych, tj.
doradztwo m.in. w kwestiach związanych z programem spotkania, zakresem
poruszanych problemów na spotkaniu, prezentowanymi materiałami (w tym treść
prezentacji PP).
7. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcami projektów planów
zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz oddziaływania na środowisko w
kwestiach związanych z organizacją spotkań konsultacyjnych.
8. Wszelkie rozbieżności między Wykonawcą, a Wykonawcami projektów planów
i prognoz będzie rozstrzygał Zamawiający.
9. Wykonawca zobowiązuje się do udziału w maksymalnie dwóch spotkaniach
roboczych z Zamawiającym, na których dyskutowane będą kwestie związane z
organizacją spotkań konsultacyjnych. Spotkania robocze, zależnie od woli
Zamawiającego, odbywać się będą w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni
lub on-line.
10. Spotkania konsultacyjne będą odbywać się a aktualnie obowiązującym reżimie
sanitarnym.
§3
1. Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli, w odniesieniu do bieżących spraw
związanych z wykonaniem Umowy, w osobach:
1) Ze strony Zamawiającego:
a)
………………………………………, tel. ……………
b)

………………………………………, tel. ……………
2) Ze strony Wykonawcy:

a)

……..…………………………….…., tel. ……………

b)

……..…………………………….…., tel. ……………

2. Strony zobowiązują się informować siebie nawzajem o zmianie osoby
odpowiedzialnej za kontakty.
§4
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od momentu podpisania do 9 lipca 2021 r.
§5
1. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie częściami, po przeprowadzeniu
każdego ze spotkań konsultacyjnych, co zostanie potwierdzone protokołami
zdawczo – odbiorczymi.
2. Umowę uważa się za wykonaną z chwilą podpisania wszystkich protokołów
odbioru.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 2
Wykonawca otrzyma maksymalne wynagrodzenie w wysokości …….. zł brutto
słownie: …………….. zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust 1, zależy od ilości
przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych.
3. Rozliczenie będzie następować w oparciu o cenę jednostkową, wskazaną przez
Wykonawcę w formularzu oferty, co stanowi kwotę ………….. złotych brutto.
4. Płatność wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nastąpi
w częściach, tj. po przeprowadzeniu każdego ze spotkań konsultacyjnych.
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia przelewem na wskazany
przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie do 30 dni od otrzymania
prawidłowo

wystawionej

faktury.

Podstawą

wystawienia

faktury

jest

potwierdzenie wykonania danego etapu prac zgodnie z wymogami § 5 umowy.
6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
7. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy, łącznie z kosztami podróży i ewentualnymi kosztami noclegu.

8. Zamawiający może zaniechać wszystkich bądź niektórych spotkań. Wynagrodzenie
ulega wówczas odpowiedniemu pomniejszeniu o niewykonane części zamówienia.
§7
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługiwać będzie kara umowna w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia
brutto wymienionego w § 6 ust. 1 umowy.
2. W przypadku uchybienia przez Wykonawcę obowiązkowi udziału w spotkaniu, o
jakim mowa w niniejszej umowie lub udziału w takim spotkaniu wymaganej
umową liczby mediatorów, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w
wysokości 15 % wartości wynagrodzenia brutto wymienionego w § 6 ust. 1
umowy, za każde takie naruszenie postanowień umowy.
3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu terminu dodatkowego do naprawy
uchybienia, co pociągnie za sobą konieczność zapłaty przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego kary umownej w wysokości określonej w ust. 1 powyżej.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. Termin zapłaty kar umownych wynosi 7 dni
od otrzymania księgowej noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby ta przewyższała wysokość
kar umownych.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się możliwość wydłużenia umowy do 30go lipca 2021 r., przy czym
stawka jednostkowa za udział w jednym spotkaniu konsultacyjnym pozostaje bez
zmian.
§9
1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, Strony
rozstrzygać będą polubownie, a dopiero po wyczerpaniu takiej możliwości
na drodze sądowej – właściwym jest sąd siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy
Kodeksu cywilnego.
3. Umowę

sporządzono

w

trzech

jednobrzmiących

egzemplarzach,

dwóch

dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
4. Integralną częścią umowy są:
 Szczegółowy

opis

przedmiotu

zamówienia,

stanowiący

załącznik

nr 1 do niniejszej umowy,
 Formularz oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.

Zamawiający

Wykonawca

